
 :جغرافیای هرمزگان 

 كيلومترمربع درطول ساحل شمالي تنگه هرمز واقع     هزار 70استان ساحلي كشور با مساحتي حدود      7هرمزگان يكي از

درصد مساحت كشور را بخود اختصاص داده است . استان هرمزگان با استانهاي سيستان             4.1شده است كه در نتيجه حدود   

 و بلوچستان ،كرمان ، فارس و بوشهر همسايه است .

   ستان را نواري بطول ساب   كهاي عمان دربرگرفته كيلومتر از آبهاي خليج فارس و دري 900جنوب ا كيلومتر   600با احت

اساات كه از اين ن ر هرمزگان را در موقتيت نخساات   كيلومتر 1500طول اين نوار بيش از جزيره اسااتان،  14كرانه ساااحلي

ساحلي وتخصيص منابع مورد نياز براي يك مديريت پويا در آن       ضرورت توجه ويژه آنرا در زمينه مديريت  كشور قرار داده و 

 محرز مي سازد .

 :تقسیمات كشوری 

 آبادي داراي سكنه كوچك و بزرگ است .     1732دهستان و   85بخش ،  38شهر،   38شهرستان ،    13هرمزگان داراي

ست، مثال         ساحلي وتمامي متاثر از دريا ستان ، صادي وفرهنگي ا شهرها و   80عملكردهاي اقت صد جمتيت  صد كل  60در در

 ه است.جمتيت آن درنوارساحلي استقرار يافت

  دو شهرستان ابوموسي و قشم كامال به طوري كه جزيره بيشترين جزاير را بين استانهاي ساحلي دارد .   14هرمزگان با  

 .از جزاير تشكيل شده اند

 :ويژگیهای جمعیتي 

   جمتيت كشور مي باشد. كه ازكل     درصد  2.2نفرثبت شده است كه متادل   هزار  1776جمتيت استان ،   1395در سال

 درصد درروستاها سكونت دارند. 45درصد درنقاط شهري و  55استان جمتيت 

 



 آب وهوا 

سال         سط  ست. گرماي متو شك ايران ا ستان هرمزگان از مناطق گرم و خ سانتي گراد و   27نه اين منطقه در حدود ا درجه 

 درصد مي باشد. 100درصد و حداكثر  19رطوبت نسبي حداقل 

 بارندگي ها 

  ( كمتر مي باشد.71.8ميليمتر است كه از متوسط بارندگي كل كشور )162.8بلندمدت استان ميانگين بارندگي 

 منابع خاک و آب كشاورزی استان 

   ، زيركشاات محصااولت زراعااي و بااا ي  هاازار هكتااار  156در حااال حاضاار از كاال مساااحت اسااتان هرمزگااان

 دشت توزيع گرديده است.   77بصورت آبي مي باشد كه در پهنه

    كيلومترمرباع ماي باشاد كاه علاي ر ام داشاتن اساتتداد كشااورزي           15483مساحت كل دشتهاي استان باال  بار

هكتاار باه لحااح محادوديت شاديد مناابع آباي مناسات سرفيات توساته فتاليتهااي كشااورزي             هزار 300تا سطح حدود 

ناابع آباي محادود بكاار     بسيار محدود شده اسات كاه چنان اه سياساتهاي ماديريتي مناسات در بهاره بارداري هماين م         

 .گرفته شود امكان توسته به ميزان فوق قابل افزايش است 

  مااورد اسااتفاده  دهنااه چشاامه( 639رشااته قنااات  169هاازار حلقااه چاااه  22زياار زمينااي )شااامل مياازان آبهاااي

 ميليون مترمكتت  1351بخش كشاورزي استان 

 ميليون مترمكتت   87  ميزان آبهاي سطحي مورد استفاده بخش كشاورزي استان 

 ميليون مترمكتت 1438  متوسط كل آب تحويلي بخش كشاورزي 

  كيلوگرم به ازاي هر متر مكتت   2بهره وري آب در بخش كشاورزي 

 



 :منابع طبیعي 

  در استان هاي همجوار فارس، كرمان و آن  %30حدود  ميليون هكتار كه 10حوزه آبخيز با وستت  17هرمزگان داراي

  مي باشد. و ميزبان سيالبهاي ورودي از استانهاي مذكوربوشهرقرار دارد 

  1.100مساحت جنگل ها  ميليون هكتار  4.500مساحت  اراضي مرتع  ميليون هكتار  1.565مساحت اراضي بياباني آن 

 .ميليون هكتار است

 :شیالت 

  فروند شناور  4600يادي، تتداد تتاوني ص 75بندر صيادي ،  22كيلومتر مرز ساحلي   1500استان هرمزگان با دارا بودن

 هزار تن مي باشد 271كشتي صيادي مجموع صيد  98قايق صيادي ،  3300فروند لنج صيادي ،  1200صيادي و 

 شاخص های اقتصادی بخش كشاورزی استان هرمزگان

 درصد  18.7ي اشتغال بخش كشاورز تيترك

  درصد از سهم كشور   2.5و بال  بر  الير ارديليهزار م 15 0توليدات بخش كشاورزي ارزش

 هزار   107ي بال  بر بخش كشاورز يها يبردار بهرهتتداد واحدهاي 

 هزار بهره بردار 94ان بهره بردار تتداد

 

 

 

 

 



 سیمای كشاورزی استان هرمزگان

توليدات بخش هزارتن انواع  3300نه لتوليد سا است. كشاورزي آبيت لهكتار سطح زير كشت محصو هزار 156هرمزگان داراي 

هزار هكتار  78سطح زير كشت زراعي  .مي باشد  و توليدات شيالتي ت سبزي و صيفي خارج از فصللبا محوريت محصوكشاورزي 

توليدات آبزيان ،  هزار تن 72توليدات دامي ،  هزار تن 750هزار هكتار با توليد  78سطح زير كشت با ي ،  هزار تن 2200با توليد 

 هزار تن مي باشد. 320

 يشود و يكي از بدر كشور محسوب ميو پرورش شتر ميگو  ،جات و انواع ماهيان خوراكي  ت، صيفيالقطت توليد مركبات، نخي

هاي كشاورزي، دامداري و نشيند. سرفيتآباد هرمزگان به ثمر مين يرترين گونه خرماي جهان كه پيارم نام دارد در منطقه حاجي

 .تاستان اس( ليموترش و پرتقال)مي گستره استان وجود دارد به طوريكه شهرستان رودان، قطت توليد مركبات ت در تمايالش

تي كشور از استان هرمزگان الشي لتدرصد محصو 90شود و بال  بر درصد ماهي و ميگوي كشور در هرمزگان صيد مي 40نزديك به 

 درصد ارزش افزوده توليد كرده است. 15ت يالدرصد و ش 14شود. بخش كشاورزي استان صادر مي

 رتبه نخست صيد و صيادي 

 )رتبه نخست پرورش ماهي در دريا )در قفس 

   رتبه نخست پرورش ميگو 

 رتبه نخست توليد انبه 

 پياز رتبه نخست در سطح زير كشت 

 رتبه نخست در توليد بادمجان 

  فرنگيدر توليد گوجه  2رتبه 

  شيريندر توليد ليموترش و ليمو  2رتبه 

 . سیر بشاگرد و انبه میناب به عنوان دو نشانه جغرافیایی هرمزگان ثبت ملی شدند

 


